DIGITALIZACE,
VYTĚŽOVÁNÍ,
SPRÁVA A UKLÁDÁNÍ
DOKUMENTŮ BEZ
NUTNOSTI INVESTICE
DO HW A SW?

AC Capture - Digitalizace formou služby
Kompletní proces digitalizace a vytěžování strukturovaných a polostrukturovaných
dokumentů (faktur, formulářů, smluv) zaručující zpracování a uložení do návazných
systémů.
Pokrývané oblasti:
Skenování dokumentů - skener je možné poskytnout formou nájmu
Import dokumentů do AC Capture (např. z emailu)
Automatické vytěžování informací z dokumentů

Chcete digitalizovat dokumenty,
využívat inteligentní nástroje pro
rozpoznání textu či automatické
vytěžování informací a současně
se vyhnout nákladným
investicím?

• Rozpoznávání tištěného nebo strojově psaného písma (OCR)
• Rozpoznávání zakřížkovaných nebo zabarvených značek (OMR)
• Rozpoznávání čárových kódů (1D a 2D)
• Identiﬁkace a klasiﬁkace dokumentů
• Získávání dat pro zpracování formulářů
• Základní validace vytěžených údajů na základě formátu

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
AC CAPTURE!

• Pokročilé validace vytěžených údajů - např. validace vůči databázi, validaci vůči
systému ARES.
Uživatelská veriﬁkace dat pomocí webového prohlížeče
Automatický export dokumentů a dat
Bezpečné uložení dokumentů v datovém centru společnosti AutoCont (DMS)

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ
• Vytěžování hlavičkových údajů
z faktur
• Vytěžování strukturovaných
formulářů

Společná charakteristika obou variant
PŘÍNOSY

Vstup dokumentů do systému

Flexibilita řešení

• Skenování pomocí skeneru přes webové rozhraní

• možnost pronájmu či využití
vlastního HW (skenerů)

• Skenování na zákaznických multifunkčních zařízeních s automatickým odesláním
do AC Capture.

• možnost ukládání dokumentů
do cloudového řešení
hostovaného u společnosti
AutoCont

• Automatické čtení emailové schránky a import do AC Capture

Integrace

• Na základě vzhledu a rozložení dokumentu

• S účetním softwarem

Veriﬁkace vytěžených údajů

• Se spisovou službu

• Automatická transformace a validace údajů na základě deﬁnovaných pravidel

• S AC Cloud produkty

• Uživatelská veriﬁkace prostřednictvím webového rozhraní

Nulové investice do HW a SW

Export dokumentů

Platba jen za spotřebovávané
služby

• PDF nebo PDF/A s textovou vrstvou, TIFF

Zefektivnění procesu práce
s dokumenty

• FTP úložiště, které je hostováno v rámci AC Capture, vytěžené údaje
jsou ukládány do formátu XML

Separace dokumentů
• Na základě výskytu 1D nebo 2D kódu

Cílová úložiště

• IBM FileNet, který je poskytován v rámci AC Capture, Vytěžené údaje
jsou uloženy jako metadata každého dokumentu

VOLITELNÉ MOŽNOSTI
NABÍZENÝCH ŘEŠENÍ

• Microsoft SharePoint, který je poskytován v rámci AC Cloud, nebo je nasazen
přímo ve vaší společnosti. Vytěžené údaje jsou uloženy jako metadata každého
dokumentu

• Rozpoznání hodnot z 1D nebo 2D
kódů a jejich analýza a roztřídění
do vytěžovaných dat.

Vytěžování hlavičkových údajů z faktur

• Validace hodnoty IČ na základě
kontrolního algoritmu

• Vytěžení devíti základních údajů (IČ dodavatele, DIČ dodavatele, variabilní
symbol,číslo faktury, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění
zdanitelného plnění, částka celkem bez DPH, částka celkem s DPH)

• Validace vytěžených údajů vůči
systému ARES

• Automatické validace formátu vytěžených údajů
• Možnost vytěžování dalších údajů z faktur

VÝHODY OPROTI
STANDARDNÍM
ŘEŠENÍM
• Nižší provozní náklady - odborné
služby zajišťuje společnost AutoCont

• Předpříprava na 10 typů faktur pro efektivní rozběhnutí systému

Vytěžování strukturovaných formulářů
• Vytěžování deﬁnovaných údajů ze strukturovaných formulářů
• Automatické validace formátu vytěžených údajů

• Nulové náklady spojené
s licencováním
• Nižší personální náklady - nižší počet
lidí, které je zapotřebí proškolit
• Nevyžaduje správu systému
zákazníkem - řešení je plně
spravováno společností AutoCont

www.autocont.cz
www.autocont.sk

